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 مقدمه. 1

 داده  هاي فراواني را پيش روي عالمـان ديـن قـرار    پيدايش علم جديد در قرون اخير چالش
ها بوده كه مباحث مربوط بـه علـم و ديـن، در دوران     واسطة پيدايش همين چالش به. است 

اسـت    هاي متفاوتي دربارة نسبت ميان آن دو ارائه شـده  معاصر بسط فراواني يافته و ديدگاه
كه بر اساس آن علم و دين دو  )conflict(عالوه بر ديدگاه تعارض ). 57 -  31: 1385هات، (

و ديـدگاه   )Dawkins, 1995; Dennett, 1995( شـود  امر ناسازگار و متعـارض انگاشـته مـي   
هاي ديني و علمي پرداخته شـده و بـر    كه در آن به تطابق آموزه )concordism(گرايي  تطابق

هاي ديگري نيز براي تبيين اين رابطه ارائه شده كه  شود، ديدگاه تأكيد ميانطباق ميان آن دو 
، كه بر اساس آن ميان علم )contrast(ديدگاه تمايز : توان به اين موارد اشاره كرد از جمله مي

طرفداران . شوند اي مربوط مي كه هريك به قلمرو جداگانه و دين تعارضي وجود ندارد، چرا
كنند كه بازي علم آن است كه جهان طبيعي را بررسي تجربـي   تأكيد مياين رويكرد عموماً 

شـدة   را كـه فراتـر از جهـان شـناخته      كند، در حالي كه نقش دين آن است كه معنايي غايي
كه بر اسـاس   )contact(ديدگاه تالقي  ؛)Stace, 1952; Gould, 1999( تجربي است، بيان كند

شوند، بلكه در عين داشتن ارتبـاط تنگاتنـگ و    نمي آن علم و دين به دو حوزة مجزا مربوط
شود و نه بر جدايي بنيادي آن دو  ديگر، نه اصراري بر تطابق علم و دين مي هماهنگي با يك

تواند افق ايمان را وسـعت بخشـد و    در رويكرد تالقي، علم مي. گردد ديگر تأكيد مي از يك
ديـدگاه تأييـد    ؛)Peters, 1989( ر سـازد تـ  تواند شناخت ما را از جهان عميـق  ايمان ديني مي

)confirmation (تنهـا بـه     اين رويكرد نه. كه بر اساس آن، دين مؤيد كل فعاليت علمي است
دنبال حمايت علم از دين نيست، بلكه فقط مدعي آن است كه نگـرش دينـي بـه واقعيـت،     

  .)Lonergan, 1970(كند  بررسي علمي جهان را ترويج مي
نسبت ميان علم و دين در قرون اخير در غرب پديدار شده و خاسـتگاه  اگرچه بحث از 

زمان  هاي ميان علم و دين دنياي مسيحيت بوده است، جوامع اسالمي نيز هم پيدايش چالش
هايي در باب  و متفكران مسلمان با پرسش  با گسترش علوم جديد با اين مباحث درگير شده

رو، انديشمندان مسلمان نيز براي رفع تعارض  اينز ا. اند نسبت ميان علم و دين مواجه شده
در ايـران نيـز همچـون ديگـر     . انـد  ميان علم و دين سعي در ايضاح نسبت ميان آن دو كرده

زمـان بـا آشـنايي بـا علـوم جديـد، بـه         جوامع اسالمي، عالمان و محقّقان حوزة ديـن هـم  
فكران ايراني كه با دو شيوة متفاوت ترين مت از ميان مهم. اند پردازي در اين باب پرداخته نظريه

اهللا مرتضي مطهري و مهندس مهدي بازرگان اشاره  توان به آيت اند، مي به اين مسئله پرداخته
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آموختة مدارس ديني و متخصص علوم اسالمي همچون فقـه، اصـول و    مطهري دانش. كرد
هـم مطالعـات    اش به فلسفه، در فلسفة غرب مندي او به سبب دغدغه و عالقه. فلسفه است

كرده و  مطهري به واسطة رسالت تبليغي كه بر دوش خود احساس مي. است  فراواني داشته
ظاهر ناسازگار  جا كه يكي از موارد حمله به دين در دوران اخير، دستاوردهاي علمي به از آن

از آن سـو، بازرگـان اگرچـه    . اسـت   با معتقـدات مـذهبي بـوده، بـه ايـن مسـئله پرداختـه       
هـاي غربـي بـوده، بـه      ه كردة دانشـگا  وختة علوم تجربي در رشتة مكانيك و تحصيلآم دانش

هـاي   آورده و مطالعـات و پـژوهش   داشتن به اسالم و قرآن، به اين مسئله روي  واسطة عالقه
مطهري و بازرگان اگرچه هر دو به عدم . است بسياري در اين زمينه از خود بر جاي گذاشته

اند، رويكرد آن دو در تبيين عدم تعارض و رابطة ميان علـم و   ئلتعارض ميان علم و دين قا
در اين مقاله با تحليل رويكـرد هريـك از ايـن دو    . ديگر دارد هاي آشكار با يك دين تفاوت

ها را در حل مسئلة تعارض و تبيين رابطة ميان علم و دين  متفكر، نقاط اشتراك و افتراق آن
 .ساخت  آشكار خواهيم

  
  ن از ديدگاه مطهريعلم و دي. 2

  ارزش علم 1,2
داوري دربارة رابطه ميان علم و دين ارتباط مستقيمي به تلقي ما از چيستي هريك از آن دو 

ها كه علـم چيسـت؟ ارزش و    شود، پاسخ به اين پرسش جا كه به علم مربوط مي تا آن. دارد
يافتن نسـبت ميـان    اعتبار آن تا چه اندازه است؟ و نسبت آن با واقعيت چگونه است؟ براي

خود از چهار مكتب فلسفي متفـاوت   علم و دينايان باربور در  .علم و دين ضروري است
انـد از پوزيتيويسـم،    بـرد كـه عبـارت    نـام مـي  » ربط مفـاهيم علمـي بـا واقعيـت    «در بحث 

  :كند گونه تعريف مي اختصار اين مكاتب را اين او به. آليسم و رئاليسم انگاري، ايده وسيله
انگاري، نظريه يك وسـيلة مفيـد    دانند؛ در وسيله ها مي پوزيتيويسم نظريه را ملخص دادهدر 

آليسم، نظريه همانا صورت ذهني است؛ و در اصالت واقع، عبـارت اسـت از    است؛ در ايده
  ).196: 1362باربور، ( بازنمود جهان خارج

دهندة سنّت اصالت تجربة  كند، در پوزيتيويسم كه ادامه درستي بيان مي كه باربور به چنان
شود و مفاهيم و نظريات علمي نه بازنمود  بيكن و هيوم است، بر جنبة تجربي علم تأكيد مي

انگـاري   در وسـيله  ؛)197: همـان ( بندي مشاهدات است ي براي دسته ا واقعيت، بلكه وسيله
ر هـا و نـه مطابقتشـان بـا واقـع اسـت؛ د       مالك صحت و سقم نظريات علمي مفيدبودن آن
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آليسم نيز حقيقت ثابت و مستقل از فاعلِ شناسـا وجـود نـدارد، بلكـه حقيقـت همـان        ايده
برد كـه بـر    شناختي است كه ما از جهان خارج داريم؛ و درنهايت، باربور از رئاليسم نام مي

اساس آن در جهان خارج از ذهن ما واقعيتي وجود دارد كه قابل شناخت است و داوري ما 
بنـدي بـاربور،    بـا درنظرگـرفتن دسـته   . ادق است كه مطابق با واقع باشـد دربارة آن وقتي ص

او هم به واقعيت خارجي معتقد است و هم . ها قرارداد توان در گروه رئاليست مطهري را مي
تنهـا   مطهـري نـه  . دانـد  داند و مالك صدق را نيز مطابقت با واقع مي  آن را قابل شناسايي مي

داند، بلكه هر مالكي غير از آن را نيز مساوق  ها مي صدق گزاره مطابقت با واقع را تنها مالك
  :داند گرايي مي با سوفيسم و شك

 حـرف  كننـد  مـى  نفى ادراكات از را واقع با مطابقت خاصيت كه اين از غير سوفسطاييان آيا
 همـة  توافـق  سفسـطى  اوهام از را فلسفى و علمى افكار مقياس توان مى آيا دارند؟ ديگرى
 و خارج با حس مواجهه يا مفيدنبودن و مفيدبودن يا ها آن توافق عدم و زمان يك در اذهان
 ارزش نفـى  مسـتلزم  حقيقـت  تفسـير  در اظهارنظرها نحو اين آيا قرارداد؟ آن مواجهة عدم

   ).160: الف 1377مطهري، ( نيست؟ سيسم سپتى يا آليسم ايده در ورشدن غوطه و معلومات

بودن و صحت يـك نظريـه    واقعدادن نيز به معناي مطابق با  عملياز نظر مطهري، نتيجة 
بسا يك نظرية نادرست مانند هيئت بطلميوس بتوانـد در عمـل نتـايج قابـل      نيست، زيرا چه

بر آن است كه علوم تجربي به اين دليل كه بر همچنين او . )170: همان( آورد بار قبولي را به
  .)173 -  170: همان( ندنگر و خطاپذير اند، جزئي حس و آزمون مبتني

دانـد و نـه سـاخته و     مطهري هرچند علم تجربي را برگرفته از واقعيـت خـارجي مـي   
داند؛ به اين معني كه به باور او، كشـف   پرداختة ذهن، آن را متكي بر اصول غيرتجربي مي

هاي عقالني و  فرض قوانين و ارائة نظريات علمي توسط دانشمندان مبتني بر اصول و پيش
ضرورت علـت و  . اند  ها را پذيرفته جربي است كه دانشمندان آگاهانه و يا ناآگاهانه آنغيرت

جـا و همـة    ساني عملكـرد و تشـابه عوامـل در همـه     معلول، سنخيت علت و معلول، يك
 .اند ها از جملة اين اصول زمان

 عقلـى  قيـاس  نـوع  يـك  كه آيد درمى علمى كلى قانون« صورت به هنگامى تجربى احكام
 علمـى  مسـائل  تمـام  مورد در كه معنى اين به كند؛ مداخله »عقليه اوليه بديهيات« از مركّب
 مفروض را قياس آن اگر و است مسلّم و مفروض عقلى، قياس يك وجود همواره تجربى
  ).334: همان(بدهد  تواند نمى عمومى و كلى نتيجة ما تجربيات و مشاهدات نگيريم،

شناسي مطهري را نوعي رئاليسم پيچيده دانست كه در عـين   توان علم از اين جهت مي
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دهد، بـه   هاي حسي مي گيري نظريات علمي به تجربه و داده كه نقش اصلي را در شكل اين
با وجـود ايـن،   . هاي علمي نيز توجه دارد گيري نظريه نقش ذهن و اصول فلسفي در شكل

عالم است و بـه عنـوان يـك متـدين     نما و بيانگر حقايق  هاي علمي واقع از نظر وي، يافته
جا كه علم و ديـن هـر دو    از ديدگاه مطهري، از آن. تفاوت بود ها بي توان نسبت به آن نمي
به همين سبب است كـه وي  . توان به تعارض ميان آن دو باور داشت نما هستند، نمي واقع

ري پنـدار  گيـ  تعارض ميان علم و دين را واقعي ندانسته و به دنبـال يـافتن عوامـل شـكل    
 .تعارض ميان آن دو است

  
  عوامل پيدايش پندار تعارض علم و دين  2,2

. كند گيري پندار تعارض ميان علم و دين به عوامل گوناگوني اشاره مي مطهري دربارة شكل
هاي جدايي علم از دين اشاره كرده و ريشة تمايزنهادن ميان علم  او در گام نخست به ريشه
 عهـد او به آياتي از . داند مي عتيق عهدمسيحي و به طور مشخص  و دين را فرهنگ غربي ـ 

 در بهشت از خوردن آن منـع شـده   اي كه آدم ها، ميوة ممنوعه كند كه در آن استناد مي عتيق
 و بهشـت  و آدم دربارة پيدايش، سفر 16 آية دوم، باب شود؛ مثالً در معرفي مي معرفتبود  

  :است  آمده چنين ممنوعه شجرة
 درخـت  از امـا  بخـور،  ممانعـت  بـى  بـاغ  درختان همة از: گفت فرموده، امر را آدم خداوند
سـفر  (مـرد   خـواهى  هرآينه  خوردى آن از كه روزى زيرا ؛نخورى زنهار بد و نيك معرفت

  .)17 -  16: 2پيدايش، 

  :گويد مطهري با اشاره به اين آيات مي
 ايمـان  عصر به اخير سال هزاروپانصد در را اروپا تمدن تاريخ كه است برداشت همين

مطهـري،  ( دهد مى قرار ديگر يك مقابل در را ايمان و علم و كند مى تقسيم علم عصر و
  ).31: ب 1377

عالوه بر اين، مطهري بر نقش كليسا در گريز از دين و جدايي دانشـمندان از آن تأكيـد   
: اسـت   ديني در قرون اخيـر شـده   از نظر او، كليسا از سه جهت باعث گرايش به بي. كند مي

است؛ ديگري، مفاهيم نارسا   آميزي كه با دانشمندان و عامة مردم داشته يكي اعمال خشونت
اسـت؛ و سـوم جمـودي كـه بـر        هاي خود به نام دين عرضه كرده و نادرستي كه در آموزه

  .است  بعضي از آداب و رسوم و ظواهر ديني داشته
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جا كه كليسـا خـود را متـولّي ديـن در      كند از آن يان ميمطهري در تبيين عامل نخست ب
داد و ايـن امـر باعـث     بار خود را به نام دين انجام مـي  دانست، اعمال خشونت مسيحيت مي

مطهـري بـا اشـاره بـه     . ها از اصـل ديـن شـد    واكنش منفي از سوي مردم و رويگرداني آن
ها را با مردم  قايد، اين خشونتهاي تفتيش ع هايي از جنايات اصحاب كليسا در دادگاه گوشه

از سـوي  . دانـد  هـا مـي   زدن دين از سـوي آن  العمل منفي و پس و دانشمندان موجب عكس
هايي كه كليسا بـه نـام ديـن در مـورد خـدا و ماوراءالطبيعـه عرضـه         ديگر، به باور او آموزه

ي از اين امـور  مطهري به موارد متعدد. اند كرده، نارسا و در بعضي موارد غيرعقالني بوده مي
ها و تصورات اشتباه  ها را برداشت كند و آن اشاره مي  كه از سوي روحانيون كليسا ارائه شده

هاي نادرست و غيرمنطقي بوده  از نظر او، همين برداشت. داند و نادرست از مفاهيم ديني مي
برخـي  او همچنين بر آن است كه كليسـا  . است  اي از دين شده گزيدن عده كه باعث دوري

بودند، جـزء ديـن     داده  دست  رسوم ظاهري زندگي را كه با پيشرفت علوم اعتبار خود را از
اي تصـور كننـد    كرد و همين امر سبب شد كه عده ها پافشاري مي دانست و بر اجراي آن مي

   ).491 -  479: د 1377مطهري، ( ميان علم و دين ناسازگاري وجود دارد
شناختي پندار تعارض ميان علم و دين نيز توجه  عوامل معرفتعالوه بر اين، مطهري به 

وي  چـه  آن فهم نادرست و نارسـايي از  به باور او، در ميان بسياري از فيلسوفان غرب. دارد
 بـراي پيـدايش   را ها زمينـه  فهم و سوء ها وجود دارد و همين نارسايي نامد، مي الهى حكمت

بـرد،   ها نام مي مواردي كه مطهري به عنوان نمونه از آنازجمله . است  كرده  آماده ماترياليسم
كوشد نشان  او مي. است» آفرينش«و » عليت و اختيار«، »علت نخستين«فهم نارسا از مفاهيم 

شـود، نتيجـة    دهد كه در هريك از اين مباحث، تعارضي كه ميان علم و دين احسـاس مـي  
به بـاور مطهـري، علـم    . ربي استشده از سوي متفكران غ بدفهمي و نارسايي مسائل مطرح

تنهايي جرياني خالص و پاك است و تعارضـي بـا ديـن نـدارد، امـا اگـر بـا تفكـرات و          به
  .پنداريم هاي نادرست فلسفي به سراغ علم برويم، آن را در تعارض با دين مي فرض پيش

 و كنـد  مى مطالعه بيش و كم جديد قرون در را علم تاريخ جريان كه وقتى حقيقتاً اينجانب
 و پـاك  جريـان  بـه  دانشـمندان  خـاص  فلسفى تفكر طرز فقط كه مخصوصى رنگ متوجه
  ).73: هـ 1377مطهري، ( گردد مى افسرده و متأثر سخت شود، مى است داده علم پاكيزه

 

  رض و تبيين رابطه ميان علم و دينشيوة مطهري در حل تعا 3,2
يـابي   بـرد، ريشـه   مـي  كـار  و دين بـه  اي كه مطهري در رفع تعارض ميان علم ترين شيوه اصلي
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تر بيـان شـد،    طور كه پيش مطهري، همان. هاي ظاهري و سپس رفع آن است فلسفي تعارض
اسـت و بـه     هاي خاص فلسـفي بـوده   بر آن است كه جريان علم در غرب متأثر از برداشت

به  شده ميان نظريات علمي و اعتقادات مذهبي، همين سبب اغلب براي رفع تعارضات مطرح
هاي فلسفي نهفته در پس ادعاهاي تعارض ميان علم و ديـن اسـت؛    يابي برداشت دنبال ريشه

مثالً، مطهري در حل تعارض ميان نظرية تكامل و مسئلة خلقت انسان به شيوة خاص خـود  
گويد برخي بر  او مي. به دنبال ريشه و علت اصلي پندار تعارض ميان اين نظريه و دين است

زيرا در ايـن  ؛ ريشة تعارض ميان نظرية تكامل و دين، نص كتب مقدس استاين باورند كه 
در . اسـت   خوانده شده و خلقت آدم هم از خاك بيـان شـده  » آدم«ها  ها پدر همة انسان كتاب

. است  آمده  وجود بهصورتي كه بر اساس نظرية تكامل، انسان بر اثر تكامل تدريجي حيوانات 
به بـاور او، ايـن   . ديني علت اصلي اين تعارض نيستند مطهري بر اين نظر است كه نصوص

هـايي كـه در    فـرض  خود هيچ تعارضي با اعتقادات مذهبي ندارد، بلكه پيش خودي   نظريه به
به . است كه آن را در تعارض با دين ببينند  ذهن دانشمندان و حتي موحدان بوده، سبب شده

است كه در ذهن اين افـراد  » خلقت« نظر مطهري، ريشة اين تعارض، تلقي خاصي از معناي
داننـد و فقـط    را به معناي آفرينش آني و دفعي مي» خلقت«گويد اين افراد  او مي. است  بوده

او بـراي نمونـه بـه چنـد     . باشـد   وجود آمـده  بهجايي قائل به خلقت هستند كه چيزي دفعتاً 
هـا   كند و در همة آن ياظهارنظر از دانشمندان طبيعي غربي در باب خلقت موجودات اشاره م

تاريخ او شواهدي از . دهد ، نشان مي»آمدن دفعي وجود به«رد پاي اين فكر را كه خلقت يعني 
است كه مـدعي بودنـد    كند كه در آن به آراي دانشمنداني اشاره شده ير روسو ذكر مي پيعلم 

كه يك آدم  اين مرغ وجود دارد و يا جوجه از همان آغاز به شكل كامل اما بسيار ريز در تخم
گونه نظريات به واسطة همان تلقي  از ديد مطهري، اين. اند كوچك را در اسپرماتوزوئيد ديده

گيـرد   مطهري سپس نتيجه مي. است  خاص از خلقت است كه در اذهان اين دانشمندان بوده
 است كه دانشمندان غربي براي اثبات نقش خداوند در كه به علت اين تصور از آفرينش بوده

اند تا بتوانند نقش خداونـد را در   گشته جهان آفرينش همواره به دنبال لحظة آغاز حيات مي
دهند؛ اما از طرفي اين معنا از آفرينش با شواهد جديـد علمـي     نشانآمدن جانداران  وجود به

مطهري اين تلقـي  . است ناچار نوعي تعارض ميان علم و دين تصور شده سازگار نبوده و به
  :داند در تعارض با اصول فلسفي ميآمدن آني از عدم را حتي  وجود يعني به از آفرينش

 حكـم  بـه  دارنـد،  آفـرينش  معناى از او همقطار دانشمندان همة و روسو ير پى كه تصورى
 واقـع  و نشـده  واقـع  ابداً و ازالً و است ممتنع و محال فلسفى ترديد غيرقابل محكم براهين
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 كـه  صـورتى  در اسـت،  صـدفه  و گـزاف  بر مبنى آفرينش معناى از تصور آن. شد نخواهد
 مجهـول،  يـا  باشـد  معلوم ما بر كه آن خواه قطعى، و معين سنن مجراى از جز الهى خلقت
  ).72: ج 1377مطهري، ( گيرد نمى صورت

بر مشاهدات علمي نيست، بلكه از نوعي تفكر  مبتنيها صرفاً  به باور مطهري، اين ديدگاه
  :است فلسفي نشأت گرفته

 حكايت كتابش نام و كند مى ادعا او خود چه آن رغم على كرده، ذكر روسو ير پى مثالً چه آن
 تـاريخ  و علـم  تـاريخ  از است ممزوجى نيست، عينى مشاهدات و علم تاريخ تنها كند، مى

 تـاريخ  بـه  اسـت  مربـوط  آن آور تأسف و مضحك هاى جنبه اتفاقاً و اروپايى، فلسفى تفكر
  ). 73: همان( جديد علوم تاريخ به نه و اروپا فلسفى تفكر

داند كه همواره در مجهوالت بـه   هاي يهودي مي او ريشة اين نوع برداشت را در انديشه
كه براي خداوند در جايي نقش قائل است كه علـت يـك    گردد؛ يعني اين دنبال خداوند مي

نقـش خداونـد در آفـرينش    پديده برايش مجهول و نامعلوم باشد؛ بنابراين، براي پيـداكردن  
گردد و آن نقطة مجهول را در ابتداي خلقـت   موجودات زنده به دنبال يك نقطة مجهول مي

 وجود آمده بهيابد؛ يعني، زماني كه از نظر علمي معلوم نيست چگونه اولين موجود زنده  مي
ع تفكر به باور مطهري، اين نو. دهد سپس، اين پديدة مجهول را به خداوند نسبت مي. است 

  .و شناخت از خداوند است كه با نظرية تكامل در تعارض است
 و »آن بـا  خلقـت  رابطة« فكر منشأ »منفى طريق از خداشناسى« فكر كه رسد مى نظر به چنين
   ).66: همان( است شده »تكامل و توحيد تضاد« فكر منشأ »آن با خلقت رابطة« فكر

دهد، اما بـراي اثبـات    مسئلة حيات را به خداوند نسبت مي قرآنمطهري بر آن است كه 
كنـد، بلكـه جريـان جـاري و سـاري آفـرينش        گاه به نقطة آغاز حيات اسـتناد نمـي   آن هيچ

وي داستان خلقت نخستين انسـان را در  . داند موجودات را نيز محصول خلقت خداوند مي
داند، بلكه معتقـد اسـت    ميبراي تبيين قدرت خداوند در خلقت و شناخت خداوند ن قرآن
هاي اخالقي و نـه قـدرت خداونـد در خلـق و ايجـاد را متـذكر        در داستان آدم درس قرآن
  ).54: د 1377، مانه(است  شده

از خلقت انسـان   قرآنبه باور مطهري، نظرية تكامل در همة اشكال خود با تصويري كه 
منافـاتي نـدارد، بلكـه كـامالً     كنـد هـيچ    و ساير موجودات زنده از سوي خداوند ارائه مـي 

  .هماهنگ است
 جانداران، نوعى تكامل در حتى خود، اشكال همة در »طبيعت تكامل« اصل و »توحيد« اصل
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 و جهالت از ناشى اصل دو اين منافات فرض مخالف؛ و منافى نه ديگرند يك مكمل و مؤيد
 دارد، مادى جنبة صاحبنظران بيشتر نظر در كه »طبيعى انتخاب« نظرية است، حتى خبرى بى
  ).64: ج 1377همو، ( دهد مى نتيجه را حيات اصالت و حكومت تر، عميق نظرى از

اسـت،    دربـارة داسـتان خلقـت آدم آمـده     قـرآن چـه در   توان آن او حتي بر آن است مي
  : سمبوليك دانست

 بـه  صـورت  به را آدم داستان قرآن بينيم مى قراردهيم مالك را كريم قرآن مخصوصاً اگر ما
 نـام  آمـده  قـرآن  در كـه  »آدم« كـه  نيست اين منظورم. است  طرح كرده سمبوليك اصطالح
 يـك  و فـرد  يـك  »اول آدم« قطعـاً  است ـ ابـداً ـ    انسان نوع »سمبل« چون نيست، شخص
 نظـر  از را آدم داسـتان  قرآن كه است اين منظورم است؛  داشته عينى وجود و است شخص
 صـورت  به...  و توبه بهشت، از شدن رانده حسد، طمع، شيطان، اغواى بهشت، در سكونت
 خلقـت  نظـر  از گيـرد،  مـى  داسـتان  ايـن  از قـرآن  كه اى نتيجه. است  كرده طرح سمبوليك
 كنـد،  نمى گيرى نتيجه گونه هيچ داستان اين از خداشناسى باب در و نيست آدم انگيز حيرت
 را آدم داستان اخالقى، مسائل سلسله يك نظر از و انسان معنوى مقام نظر از تنها قرآن بلكه
 خدا به را خود ايمان كه است كامالً ممكن قرآن و خدا به معتقد نفر يك براى. كند مى طرح

ت  داسـتان  حال عين در و كند حفظ قرآن و كنـد  توجيـه  نحـوى  بـه  را آدم خلقـت  كيفيـ 
   ).515: د 1377مطهري، (

تـوان وي را در   هـاي آن دارد، نمـي   و يافتـه با وجود گرايشي كه مطهري به علم تجربي 
هاي ديني را در هـر   گراياني قرارداد كه ارزش مطلق را به علم داده و اعتبار گزاره گروه علم

بر حس  مبتنينمايي علم تجربي باور دارد، آن را  او اگرچه به واقع. دانند شرايطي تابع علم مي
داند و بر ايـن نكتـه تأكيـد     نگر و خطاپذير مي و آزمون دانسته و به همين دليل آن را جزئي

دارد كه نظريات علمي همواره در حال تغيير بوده و صددرصـد يقينـي نيسـتند و صـرفاً بـا      
 اسـت، مـردود و باطـل شـمرد      توان تعاليمي را كه در كتب مذهبي آمـده  استناد به آنها نمي

دادن عـدم تعـارض    انرويكرد اصلي مطهري در بحث نسبت علم و دين، نش ).514: همان(
هاي علمي براي تأييد باورهاي ديني؛ رويكـردي كـه در    ميان آن دو است نه تمسك به يافته
  .آراي بازرگان بسيار برجسته است

  
  رابطة علم و دين از ديدگاه بازرگان. 3

  ارزش علم 1,3
 نپرداختـه شناسـي علـم    نداشتن به مباحث فلسفي به معرفت بازرگان اگرچه به واسطة عالقه
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در . آورد  دسـت  هاي او، ديـدگاهش را دربـارة ارزش علـم بـه     توان از ميان نوشته است، مي 
 نظر به. است» مطابقت با واقع«بررسي آراي مطهري بيان كرديم از نظر مطهري مالك صدق 

زيرا او كار علم را كشف  ؛داند رسد بازرگان نيز مالك صدق قضايا را مطابقت با واقع مي مي
شدت به علم جديد و  بازرگان به). 25: الف 1379بازرگان، ( داند حقايق و واقعيات عالم مي

 پايـة  بـر  به واسـطة ابتنـاء   قديم علم و معتقد است روششناسي تجربي آن باور دارد  روش
  .بود علم پيشرفت راه سد عقلي هاي استدالل

ئي بشـر نمـود، ولـي    شك نيست كه فلسفة يونان خدمات بزرگي به ترقي علـوم و روشـنا  
زدن به ماديات و محسوسات و كنارگذاشتن مشاهده و تجربة پيروان اين طريقت را  پا  پشت

رفتـه بـه وادي ابهـام معقوليـات      به طوري كه در فصل مقدم اشاره شد از عالم تحقيق رفته
 انداخت و علم را به صورت لفاظي توخالي درآورد و درنتيحه راه پيشرفت مسدود گرديـد 

   ).67: 1338زرگان، با(
دانـد،   بازرگان اگرچه آگاهي از علم جديد را موجب بصيرت و دقت در فهم ديـن مـي  

همچون مطهري علم را دچار خطا و نقص دانسـته و آن را مـالك قـاطع صـحت و سـقم      
 .داند احكام دين نمي

مطالب و احكام دين هر قدر با بصيرت و دقت و روي موازين علمي شناخته شود و عمل 
ولي چون علم قهراً دچار اشتباه و نقص است و دائماً در حال اصالح . گردد البته بهتر است

تواند مالك قاطع ثابت دين باشد و دين را نبايد در قالب معلومـات   باشد، نمي و تكميل مي
   ).79: همان(كوب كرد  زمان، اسير و ميخ

هاي عالم، براي تأييد و  پديدهبا اين حال، او با وجود اذعان به عجز علم در توجيه همة 
  .جويد هاي ديني به آن توسل مي توجيه گزاره

  
  م و دينعلل پيدايش پندار تعارض عل 2,3

در مرحلـة  : اسـت  هاي فكري مواجه شـده  به نظر بازرگان، دين اسالم در دو مقطع با جريان
و بر آن اسـت  ا. هاي يوناني و در مقطع دوم با علوم تجربي جديد نخست با افكار و انديشه

به نظر . چه در تعارض با انديشة ديني قراردارد، نه علم جديد بلكه فلسفة يوناني است كه آن
بر آن تأكيد دارد دور  قرآنبازرگان، فلسفة يوناني با پرداختن به كليات، از مظاهر طبيعت كه 

ديشـة  گـذار يـك ان   ديگر، پايه شده و همچنين با جداكردن طبيعت و ماوراي طبيعت از يك
بازرگان همچنين اعتقاد به روح مجزا از بدن را نتيجة رسوخ . است  ثنوي و نه توحيدي بوده
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هـاي توحيـد    شـدن پايـه   فلسفة يوناني در انديشة مسلمانان دانسته و آن را موجـب سسـت  
او بر آن است كه متولّيان دين، آن را با افكار قديمي و غلط  ).7: ب 1379بازرگان، ( داند مي

اند و همواره براي اثبـات   و قائل به طبيعت و ماوراي طبيعت شده  يونان ممزوج كردهفلسفة 
كه خداونـد   صورتياند، در  گشته ها در طبيعت مي خداوند به دنبال استثناءها و خالف عادت

مطهري اگرچه بر اين نكتة اخير تأكيد . را بايد در جريان عادي و واقعي طبيعت مشاهده كرد
وجو كرد، با بازرگان در  بر آن است خداوند را نبايد در مجهوالت آدمي جستبسيار دارد و 

  . مخالفت با انديشة فلسفي متأثر از فلسفة يوناني همراهي ندارد
گـذاران   داند و بر اين نظر است كـه بنيـان   بازرگان علم جديد را در تعارض با دين نمي

ايي و تعـارض ميـان علـم و ديـن     اند و در پيدايش پندار جـد  علم جديد مخالف دين نبوده
  .است  عوامل گوناگوني دخيل بوده

پيدايش علوم جديد البته به قصد مبارزه با اديان نبود و به طور مستقيم و غيرمستقيم بـا آن  
در هر حال اگر نگوييم علوم مدعي اديان شدند ولي . مخالفت نداشت، ولي عمالً چنين شد

 ).69: 1338، مانه(آوردند  بازار اديان پيشاي در  مسلماً رقابت و مشكالت تازه

با اين حال، او بر آن است كه با گسترش علم جديد و پيداشدن موضـوع و مشـغوليت   
گويـد بـا    او مي. گرفتند الشعاع قرار هاي ديني تحت تازه براي جوامع بشري، دين و دستگاه

هـاي ناشـناخته    پيشرفت علم بسياري از مجهوالت بشر كشف شد و علت بسياري از پديده
ها كشف شد و درنتيجه اعتقاد مردم به دين  مشخص شد، درمان بسياري از دردها و بيماري

بازرگان نيز همچون مطهري مخالفت روحـانيون مسـيحي را بـا دسـتاوردهاي     . رنگ باخت
جا كه ايـن   داند و بر آن است از آن گيري پندار جدايي علم از دين مي علمي از عوامل شكل

كـه   گرفـت، بعـد از ايـن    هاي ديني انجـام مـي   ا با تمسك ايشان به عقايد و آموزهه مخالفت
تر  رنگ هاي ديني كم به آموزهها  ن آشد، اعتقاد  درستي كشفيات علمي در نزد مردم روشن مي

  ).149: 1362بازرگان، (گشت  مي
 
  شيوة بازرگان در حل تعارض و تبيين رابطة ميان علم و دين 3,3

تـرين   هاي دينـي بـا آن، اصـلي    دادن تطابق و مشابهت آموزه تجربي براي نشانتكيه بر علم 
بازرگان البته بر استقالل علم و ديـن  . دادن علم و دين است راهبرد بازرگان در سازگار نشان

كند و بر آن است علم بايد با آزادي و بدون دخالـت هـر چيـزي، راه     ديگر تأكيد مي از يك
  :خود را طي كند
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زادي از علم و فكر و با وضع هر نـوع قيـد و شـرط، علـم از علميـت و اعتبـار       با سلب آ
كس و از هيچ اصل و مصلحت نبايد دستور بگيرد يا تأييـد و تبعيـت    علم از هيچ...   افتد مي

جو و اي باشد كه تنها حقيقت را جست طرف و آزاده وارسته علم بايد مانند قاضي بي. نمايد
   ).49: همان( نمايد

اين نظر است كه كار علم كشف حقايق عالم است و علم نبايد به هـيچ مكتـب و   او بر 
سويي علم و دين تأكيد دارد، معتقد  او اگرچه بر هم ).149: همان(دين خاصي انتساب يابد 

هـايي از ديـن وجـود     بسا احكام و آموزه گيرد و چه است دين نيز اعتبار خود را از علم نمي
ا با دستاوردهاي علمي امروز بشر توجيه كرد، ولي حقيقت و اعتبار ها ر توان آن دارد كه نمي

  . اند كه عالم به همة حقايق است نازل شده دارند، چراكه از سوي آفريدگار جهان
جا به طور معترضه گفته شود كه براي بشر دين و علم در عين ارتباط و احتياجي كه  در اين
مطالب و احكام ديـن هـر   . ديگر دارند الزم است هريك استقالل خود را حفظ كنند به يك

. قدر با بصيرت و دقت و روي موازين علمي شناخته شود و عمل گردد البتـه بهتـر اسـت   
 اسـت ولي چون علم قهراً دچار اشتباه و نقص است و دائمـاً در حـال اصـالح و تكميـل     

ديـن را نبايـد در قالـب معلومـات زمـان اسـير و       تواند مالك قاطع ثابت دين باشد و  نمي
   ).79: انهم( ميخكوب نمود

هاي ديني تأكيد دارد و بر ايـن نظـر اسـت كـه      با اين حال، بازرگان بر فهم علمي آموزه
او همچنين بر اين نكته تأكيد دارد كه . انجامد تر معارف ديني مي چنين فهمي به درك عميق

ت به سوي خداشناسي و عبـادت خداونـد اسـت و    سمت و سوي كلي جريان علمي بشري
علم هرچند كه داراي خطا و اشتباه است، درنهايت به سمت كشف حقايق عالم كـه همـان   

  .رود حقايقي است كه در اديان وجود دارد پيش مي
بشـر از  . حقيقت اديان كه در زمان انبياء مهجور بود، با انسان امروزي بسيار مـأنوس اسـت  

هـا   جز راه انبياء پيش نرفته است و اتفاقاً دستة افراطي دوم كه پيشـرو آن روز اول در راهي 
. ها خدا وآخـرت و ديـن اسـت    اند كه سرمنزل آن اي افتاده باشند در جاده ماديون علمي مي

تر باشند تـا بسـياري از مقدسـين خرافـي      ها به درك حقيقت مبدأ و معاد نزديك شايد اين
روز بـه   بـه  ود راهي جز راه انبياء نپيمـوده اسـت و روز  آري بشر در سير تكاملي خ! مسلك

قـدر   ديد فاصله به قـدري زيـاد اسـت و انبيـاء آن     اما خواهيد. شود ها نزديك مي مقصد آن
هاي سال بايد رنـج ببينـد و    اند كه بشريت سال ترين نوابغ دنيا رفته جلوتر از مردم و بزرگ

هـا را احـراز    اجراي درست مقاصد آنپيش برود تا رشد كافي براي درك صحيح معاني و 
  ).20: ب 1379بازرگان، (نمايد 
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تواند نشـان دهـد    دادن روابط علّي و معلولي در طبيعت، مي از نظر بازرگان، علم با نشان
كه نظام حاكم بر طبيعت نظامي متقن و داراي اساس و منشأ است و اين همان چيـزي كـه   

نظر او، تفاوت خداپرست با دانشمند ملحد فقط در به . شود در انديشة ديني بر آن تأكيد مي
دانـد، امـا ملحـد منشـأ آن را      آن است كه موحد منشأ و ناظم اين نظم و نظام را خداوند مي

  .داند خود طبيعت مي
بـه نظـر او،   . دانـد  دهندة انديشة توحيدي مـي  بازرگان از جنبة ديگري نيز علم را ياري

ثبوتية خداوند را بهتـر بفهمـد؛ بـه ايـن معنـا كـه        كند تا صفات علم به دانشمند كمك مي
آور ميـان اجـزاي عـالم و دنيـاي درون      دانشمند با فهميدن روابط منظم و پيچيده و حيرت

او . بـرد  مـي  ها، بيش از ديگران به بزرگي و عظمت و تـدبير خداونـد پـي    ها و كهكشان اتم
دانـد و   مـي  قـرآن تأييد  روش تحقيق را در علوم جديد كه مشاهده و آزمايش است، مورد

را با تكيه بـر اصـول و قـوانين علمـي تأييـد و       قرآنهاي ديني و آيات  كند آموزه سعي مي
ها قبل از فرانسيس بيكن روش تحقيق و پژوهش را  قرن قرآناز نظر بازرگان، . تحليل كند

  .است  مشاهده و آزمون دانسته
هاي نظري بر  استوار ساختن استدالل اتخاذ طريقة مشاهده و تجربه يعني توجه به طبيعت و

است كه ده قرن پـيش از بـيكن و دكـارت بـه      قرآنمحسوسات تجربي از امتيازات خاصه 
سبك ابراهيم اين طريقه را متداول نموده، ابداً تبعيت از روش فلسفي حكماي يونان نكرده 

تقريباً در تمام آيـات شـاهد از آثـار طبيعـت      قرآن. و وارد مباحث خيالي لفظي نشده است
آورد و مردم را متوجه به گردش زمين و آسمان و وادار به تفكر در توالي شـب و روز،   مي

  ).73: همان( نمايد مي... مطالعة وزش باد، تشكيل ابر، ريزش باران و 
يك كتاب علمي نيست و براي تعليم اصول و قوانين  قرآنكند كه  او اگرچه تصريح مي

با دستاوردهاي علمي هماهنگي و  قرآنكند كه آيات  فيزيك و شيمي نيامده است، اذعان مي
  .سويي دارد هم

نخواسته است اصول و قوانين فيزيك تدوين نمايد يا هواشناسـي بـه مـا تعلـيم      قرآنالبته، 
كه در هيچ نوشته و گفتة بشري تا قبل از قرن گوييم طوري حرف زده است  خير، مي. دهد

خواهيم نشـان دهـيم كـه     و مي.... است  اخير، كه سخن از باد و باران رفته نظير آن ادا نشده
هـا   آيـد تعبيرهـا و تـراوش    ضمن آياتي كه نام از باد و باران و كيفيات مربوطه به ميان مـي 

ومات و نظريات علمي دارد، داللـت  انطباق عجيب و دقيق با اكتشافات هواشناسي و با معل
كنندة بـاران   كنندة آن همان فرستندة باد و نازل و نازل قرآنكند كه فرستندة  بر اين معني مي

  ).292: 1353، انهم( است
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هاي  ها تالش دارد آموزه هاي فراواني وجود دارد كه او در آن در ميان آثار بازرگان نمونه
تـوان   يك نمونة كامل از اين راهكار را مي. هاي علم جديد منطبق نشان دهد ديني را با يافته

كنـد مفـاهيم    او مشاهده كرد كه در آن تالش مـي  عشق و پرستش يا ترموديناميك انساندر 
طور كـه از   او در اين كتاب، همان. هاي ترموديناميك توجيه كند اخالقي و ديني را با فرمول

فسيري رياضي ـ ترموديناميكي از ضـرورت كـار و رعايـت     است ت  نامش پيداست، كوشيده
   ).241 -  240: 1336بازرگان، ( تقوي و انفاق و بعضي ديگر از احكام اخالقي ارائه دهد

است با استفاده از اصل بقاي انـرژي و مـاده و    نيز در بحث معاد كوشيده شده طي راهدر 
  :گويد او مي. از ميان برداردقانون تكامل، موانع تصديق و عوامل استبعاد معاد را 

بودن عالم اولين مانع سر راه قيامت بـا   با كشف قوانين بقاي ماده و بقاي انرژي، يعني ابدي
 دست بشـر برداشـته   به[...] شوندة دنيا بسيار متباين است  اصل ابديت و بقا كه با ظواهر فنا

   ).212: 1338، انهم( است  شده 
دربـارة   قـرآن تعابير گوناگوني را كـه در  ابر، باد و باران او در كتاب ديگر خود با عنوان 

مطهـرات در اسـالم   داند و در  است، دقيقاً مطابق اصول علم هواشناسي مي  ابرها و باد آمده
كند تا احكام مطهـرات و نجاسـات را در فقـه مطـابق اصـول و       تالش فراواني مي خود نيز

   1..پزشكي و شيمي نشان دهد دستاوردهاي علم
هـاي   اش بر همانندي و شباهت آموزه اگرچه تالش بازرگان در دوران مديدي از زندگي

است، در دوران متأخر فكريِ خود به رويكـرد   ديني و دستاوردهاي علم جديد متمركز بوده
سـخنراني  بازرگان در آخرين اظهـارنظر خـود در   . است  تمايز ميان علم و دين نزديك شده

ديگر عنوان كرده و  خدا و آخرت، هدف بعثت انبياء، قلمرو علم و دين را كامالً جدا از يك
گويد در شأن انبيـا نيسـت كـه در امـور دنيـا       هدف دين را فقط خدا و آخرت دانسته و مي

كند كه دين براي حل مشكالت دنيايي و معضـالتي   او در اين سخنان بيان مي. دخالت كنند
ها برآيد نيامـده اسـت، بلكـه     سان قادر است به مدد عقل خويش از عهدة حل آنكه خود ان

  .ها نيست هدف دين تنها بيان مسائلي است كه عقل انسان قادر به درك آن
توانيم بگوييم اين است كـه شايسـتة خـداي خـالق و فرسـتادگان و       اكنون مي چه از هم آن
ها و اطالعات و تعليماتي باشـد كـه ديـد و     اسبايستي در مقي آوران او حقاً و منطقاً مي پيام

ها ذاتاً و فطرتاً از درك آن عاجز و قاصر است، و دنياي حاضر با همة ابعـاد و   دانش انسان
وگرنه گفتن و آموختن چيزهايي . دهد ها را به ما نمي احوال آن اجازه ورود و تشخيص آن

و دريافت آن هست چه تناسـب و  كه بشر داراي امكان كافي يا استعداد الزم براي رسيدن 
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ها و انجام كارهـاي اصـالحي و تكميـل دنيـا در      باشد؟ ابالغ پيام  تواند داشته ضرورت مي
دادن مقـام پيـامبران بـه     هاست و تنـزل  سطح مردم، دور از شأن خداي خالق انسان و جهان

... آدمـي  . هـا يـا جمشـيد و بزرگمهـر و حمـورابي      ها و پاستورها و گاندي حدود ماركس
اسـت از عهـدة     گونه كه تجربه و تاريخ نشان داده صاحب استعدادهاي سرشار بوده، همان

تنها اصالحات اوليه حياتي، بلكه تزيين و تفنن و تحرك و تجمـع   و نه... تدارك و تأمين و 
هاي آفـرينش و نقـش خـويش     جان سر از اسرار جانداران و بي ... و ترقي نيز برآمده است

نيازي ندارد كه خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگي و حل مسائل  ،بنابراين... آورده  در
  ).38- 37: 1377، انهم( فردي و اجتماعي را به او ياد دهند

  :گويد و در ادامه مي
چه موجب شد خداوند پيامبران را مبعوث و مأمور راهنمايي بشر كند، يكي دعوت به  اما آن

ذاتي بشر و يگانه راه خروج از صدف تنـگ و تاريـك   خداپرستي يا انقالب عليه خصلت 
خبـردادن از عـالم آينـدة ديگـر؛     .... خودبيني و خودخواهي بـوده اسـت و ضـرورت دوم    

اند  ضرورت اين كار هم اين بوده كه خدا و آخرت و قيامت آن طور كه پيامبران اعالم كرده
تشـفات مـا نـدارد و    هيچ شباهت به اين دنيا و مشـاهدات و معلومـات يـا تجريـات و مك    

  ).39: همان( بيني يا اثبات و انكار است پيش غيرقابل
دارد و او فرصـت   رسد اين رويكرد بازرگان در تقابل با ديدگاه قبلـي او قـرار   مي نظر به

تـر در جهـت    اي كه پيش هاي گسترده بيشتري نيافت تا نسبت ديدگاه اخير خود را با تالش
اهللا پيمان در  حبيب. هاي علمي و ديني بود، آشكار سازد هدادن همراهي و مشابهت يافت نشان

  :گويد تأييد اين تغيير در رويكرد بازرگان مي
در اين سخنراني بازرگان بخشي از حق دخالت و راهنمايي در امور اجتماعي و سياسـي و  
زندگي دنيوي را كه با اصرار و جديت تمام از عقل و علم سـلب و بـراي ديـن و اخـالق     

بنيـاد فرهنگـي   ( گرداند گيرد و به عقل و علم بازمي مي بود، دگرباره از آن پس  شمردهمسلم 
  ).113  :1384مهندس مهدي بازرگان، 

  :گويد پيمان خود در نقد رويكرد اخير بازرگان نيز مي
دادن از آخرت و خدا و دعوت مردم به ايمان به  اين ادعا كه رسالت پيامبران منحصراً آگاهي

كـه مـورد اسـتناد     قرآنست، در مراجعه به تنها منبع اصلي دين و وحي يعني اين حقيقت ا
كافي است يك بار ديگر هر دو كتاب راه طي شده . است به سهولت قابل رد و ابطال است

هـاي اجتمـاعي و دنيـوي     و بعثت و ايدئولوژي مرور شود و تنها آيات مربوط به مسئوليت
 ).114: مانه( ها مورد بازبيني قرارگيرد دعوت آن
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اگر عبارات اخير بازرگان را تغييري بنيادي در تلقي او از نسبت علم و ديـن بينگـاريم،   
بازرگـان دورة متقـدم كـه بـه مشـابهت و انطبـاق       : گاه بايد از دو بازرگان سـخن گفـت   آن

هاي ديني و علمـي معتقـد اسـت؛ و بازرگـان دورة متـأخر كـه بـر جـدايي و تمـايز           آموزه
  .و ديني باور داردهاي علمي  آموزه
  

  گيري نتيجه. 4
دهد علـم جديـد در انديشـة ايـن دو متفكـر از       نگاهي به آراي مطهري و بازرگان نشان مي

دوران تالش فكري مطهري و بازرگان بـا تسـلط چشـمگير    . اي برخوردار است اعتبار ويژه
جديـد بـه   كردة جديد همراه بوده و تأمالت فلسفي دربارة علـم   علم در ميان نسل تحصيل

در چنـين وضـعيتي اسـت كـه     . بـود  رو نساخته نمايي روبه اندازة امروز، آن را با چالش واقع
نماسـت و دسـتاوردهاي آن را    بازرگان و مطهري هردو در اين نكته كه علـم جديـد واقـع   

داننـد، آن را   اين دو اگرچه علم را مطلقاً خطاناپـذير نمـي  . نظرند توان ناديده گرفت هم نمي
تماد دانسته و در حل تعارض ميان علم و دين به نقد و نفي دستاوردهاي علم جديـد  اع قابل

كننـد،   ديگر تأكيـد مـي   مطهري و بازرگان اگرچه بر استقالل علم و دين از يك. اند نپرداخته
در باور هر دو متفكـر، ديـن بـه واسـطة منشـأ      . دانند تعارض ميان آن دو را نيز نامعقول مي

كه مبتني بر تجربـه و مشـاهده    خطا مبرّاست و علم را نيز با توجه به ايناش از هرگونه  الهي
بازرگان و مطهري بـه واسـطة داشـتن ديـدگاه رئاليسـتي      . نما ندانست توان واقع است، نمي

نسبت به علم، در حـلّ چـالش تعـارض علـم و ديـن، عمـدتاً بـه تفسـير مـدعيات دينـي           
رود كه مدعيات ديني از معنـاي ظـاهري آن    پيش تواند جا مي اين تفسير تا آن. آورند مي روي

با اين حال، رويكرد مطهري و بازرگان در تبيين نسـبت  . عدول كند و زباني سمبوليك بيابد
  .علم و دين يكسان نيست

مطهـري  . دادن عدم ناسازگاري علـم جديـد و ديـن اسـت     تالش اصلي مطهري نشان
دادن  هاي ديني ندارد و بـراي نشـان   آموزههاي علمي و  دادن تشابه يافته اصراري براي نشان

هايي را كـه در دوران وي بـراي    او حتي تالش. شود اعتبار دين به علم جديد متوسل نمي
رو، ديـدگاه   ايـن از . سـازد  بود، برجسته نمي  هاي علمي شده هاي ديني و يافته انطباق آموزه

مطهري ستيزي . تأييد دارد مطهري دربارة نسبت ميان علم و دين قرابت فراواني با رويكرد
چنان قوي است كه  با علم جديد ندارد و باور به عدم تعارض ميان علم و دين نزد وي آن

هاي پيدايش چنين تعارضـي   او در پاسخ به ادعاي تعارض ميان علم و دين، به يافتن ريشه
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 مطهري عمدتاً فهم ناصواب مفـاهيم دينـي و فلسـفي را ريشـة پيـدايش ايـن      . انديشد مي
  . داند تعارضات مي

بازرگان به علت تخصصي كه . اما، شيوة بازرگان با مطهري در اين مسئله متفاوت است
كم در دوران متقدم تالش فكري خود، در تبيـين نسـبت ميـان     در علوم تجربي دارد، دست

. پـردازد  هـاي علمـي مـي    هاي ديني با اسـتفاده از يافتـه   علم و دين به تأويل و توجيه آموزه
چه  تنها با علم جديد سر ستيز ندارد، بلكه پا را از اين فراتر نهاده و بر آن است آن بازرگان نه

رو، رويكـرد   ايـن از . هـاي دينـي اسـت    شود، بيان ديگري از آمـوزه  در علم جديد يافت مي
توان تلفيقـي از رويكـرد تالقـي و رويكـرد      بازرگان متقدم را در نسبت ميان علم و دين مي

در حالي كـه مطهـري   . شود چنين رويكردي در آثار مطهري يافت نمي. ايي دانستگر تطابق
ريشة انگارة تعارض علم و دين را فهم نارساي مفاهيم ديني و فلسـفي در ميـان عالمـان و    

بازرگان . داند هاي علمي مي داند، بازرگان ريشة تعارض را دورشدن دين از شيوه متدينان مي
كند، همچنان به اعتبار علم جديد وفادار  ميان علم و دين تأكيد مي متأخر نيز اگرچه بر تمايز

نكتة آخـر  . گيرد است و تنها بر اين نكته تأكيد دارد كه قلمرو دين مسائل دنيوي را دربرنمي
هـايي همـراه    هاي مطهري و بازرگـان، در دوران اخيـر بـا بـديل     فرض كه هريك از پيش آن

م غالب در فلسفة علم و نه فلسفة دين است و بـه همـين   رئاليسم ديگر نه پاراداي. است شده
  .است  هاي ديگر براي رفع تعارض ميان علم و دين ميسر گرديده سبب ارائة راه حل

  
  نوشت پي

هـاي علـم جديـد     هاي دينـي بـا يافتـه    براي نگاه تفصيلي به مواردي كه بازرگان به انطباق آموزه. 1
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